
   
                  

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คร้ังที ่ 1/2548 

วันพุธที ่ 5 มกราคม  2548   เวลา  13.30 น. 
ณ  หอ้งประชุม  215  ส านักงานอธิการบด ี   

 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ   สนัตปิระชา 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตหาดใหญ่    กรรมการ  
      ผูช้่วยศาสตราจารยส์พุจน ์  โกวิทยา 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.นงพร   โตวฒันะ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา คณะทรพัยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สรุไกร   เพ่ิมค า 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
      อาจารยวิ์ญชยั  อุน่อดิเรกกลุ  
 7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ์     กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วงจนัทร ์ เพชรพิเชฐเชียร 
 8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา คณะเภสชัศาสตร ์   กรรมการ 
      อาจารยภ์ธูร  แคนยกุต ์ (แทน) 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
      อาจารย ์ดร. พิทยา   อดลุยธรรม 
 9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทนัตแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยท์นัตแพทยวี์ระชยั  ธรรมวานิช 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั  คณะศิลปศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เปรมินทร ์  คาระวี 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์     กรรมการ 
      รองศาสตราจารย ์ดร.สธุญัญา  ทองรกัษ ์ (แทน) 
12. ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกนัคณุภาพ เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านี กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยโ์นรี   ใจใส ่
13. หวัหนา้งานทะเบียนกลาง  และ 
      รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริการการศกึษา                   กรรมการและเลขานกุาร 
      นางประภารตัน ์  ฉายศิริพนัธ ์
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14. รกัษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์       กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      นางสาวสินีนาฏ  บญุช่วย 
15. นางอไุรรชัต ์  กาเทพ                           ผูช้่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
2.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เขตการศกึษาตรงั     กรรมการ 
     อาจารยป์รารถนา   หลีกภยั 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยปั์ญญรกัษ ์ งามศรีตระกลู 
6.  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา คณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
      ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงมยรุี  วศินานกุร 
4.  รองคณบดีฝ่ายการศกึษาและพฒันานกัศกึษา คณะนิติศาสตร ์   กรรมการ 
      อาจารยธ์รรมรกัษ ์  จิตตะเสโน   
5.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา     กรรมการ 
     วิทยาเขตภเูก็ต 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารยอ์ารยา   อดลุตระกลู               ผูชี้แ้จงเรื่อง  การเปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์  
2. รองศาสตราจารยอ์าริสา   รตันเพ็ชร                ผูชี้แ้จงเรื่อง  การปรบัปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์ 
3. นางสาววนสันนัท ์  ฉตัรศิริวรางกรู         งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย ์

เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
   เม่ือครบองคป์ระชมุแลว้ประธานเปิดการประชมุ   จากนัน้  ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงันี ้
 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพืน้ท่ีธรณีพิบตัิภยั   

          ประธานแจง้วา่ จากการประชมุรว่มกบัอธิการบดี ไดแ้จง้ใหท้ราบและหารือเรื่องการใหค้วามช่วยเหลือ
แก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ท่ีธรณีพิบตัิภยั  ดงันี ้
                        1. การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ท่ีธรณีพิบตัิภยั มหาวิทยาลยัไดส้ง่บคุลากรทางดา้น
วิทยาศาสตร ์ แพทย ์  ทนัตแพทย ์  พยาบาล   วิศวกร  บคุลากรสายสนบัสนนุ  นกัวิชาการ  นกัศกึษา   ท างานรว่มกบั
หน่วยงานจากภายนอก   เช่น  กรมทรพัยากรธรณี  นิติเวชศาสตร ์ การตรวจสอบโครงสรา้งทางวิศวกรรม  โดยเขา้ไป
ใหค้วามช่วยเหลือและรว่มท างานกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน  รวมทัง้การรบับริจาคสิ่งของตา่ง ๆ   เพ่ือช่วยเหลือ
แก่ผูป้ระสบภยัในครัง้นี ้ 
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            2.   การพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือและดแูลนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัผลกระทบจากเรื่องนี ้ 
เช่น  การใหค้วามช่วยเหลือเรื่องคา่ใชจ้่าย  การยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศกึษา ในภาคการศกึษาท่ี 1/2548  การส ารวจ
นกัศกึษาท่ีไดร้บัผลกระทบ  รวมทัง้ขอใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตอ้งช่วยดแูลนกัศกึษากลุม่นีใ้หม้ากย่ิงขึน้  
                         3. การใหค้วามช่วยเหลือโดยพิจารณารบันกัเรียนท่ีไดร้บัผลกระทบจากพืน้ท่ีธรณีพิบตัิภยั  เขา้ศกึษา
ในมหาวิทยาลยัเป็นกรณีพิเศษ โดยขอความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาเขตพิจารณารบันกัเรียนกลุ่มนีต้ามความเหมาะสม
ของคณะ/วิทยาเขต หากคณะ/วิทยาเขตจะรบันักเรียนดังกล่าวเขา้ศึกษา ใหแ้จง้เกณฑก์ารรบัใหม้หาวิทยาลยัเพ่ือ
ด าเนินการตอ่ไป  
 

  ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

          2.  โครงการนกัวิจยัมืออาชีพ    
               ประธานแจง้วา่    ไดร้บัแจง้จากผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นิดา   วฒิุวยั     เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการนกัวิจยัมืออาชีพ  รุน่ท่ี  3   “วิจยัเพ่ือประเมินหลกัสตูร”  วา่   ไดเ้ลื่อนการจดัโครงการนีจ้ากเดิมจดัในเดือน
ธนัวาคม 2547 เป็นจดัในเดือนมีนาคม 2548 เน่ืองจากวิทยากรไมส่ามารถมาบรรยายเป็นช่วง ๆ หลาย ๆ ครัง้ได ้ และ
รูปแบบท่ีจะจดัก็จะเปลี่ยนไปเช่นกนั  ซึง่รายละเอียดท่ีชดัเจนจะไดห้ารือรว่มกบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร.นิดา  วฒิุวยั  
ตอ่ไป   และขอความรว่มมือใหค้ณะแจง้ช่ือทีมวิจยัไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือออกค าสั่งแตง่ตัง้เป็นทีมวิจยัตอ่ไป 
 

    ท่ีประชมุรบัทราบ 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่  คร้ัง 10 9/2547 
     วันพุธที ่ 1 ธันวาคม  2547 

      ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุ   โดยไมแ่กไ้ข   
 

วาระที ่ 3   เร่ืองด าเนินการตามมตทิีป่ระชุม 
     ท่ีประชมุรบัทราบ    การด าเนินการตามมติท่ีประชมุดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
 

วาระที ่ 4   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
                  4.1  ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปิดสอนหลกัสตูร/รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั Logistics 
                         ท่ีประชมุรบัทราบ  ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปิดสอนหลกัสตูร/รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั Logistics ท่ีเปิดสอน
ในคณะตา่ง ๆ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

4.2  การปรบัแผนการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร ์
       ท่ีประชมุรบัทราบ การปรบัแผนการศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป  

คูวิ่ชาเอกเคม-ีชีววิทยา  ตัง้แตปี่การศกึษา 2548  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ดงันี ้
   - ยา้ยรายวิชา  330-200 การจดัระบบและสณัฐานวิทยาของพืชมีท่อล าเลียง จากเดิม ชัน้ปีท่ี 2 ภาค
การศกึษาท่ี 2  เป็น  ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1  
              - ยา้ยรายวิชา 345-101 คอมพิวเตอรแ์ละการประยกุต ์ จากเดิม ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1  เป็น 
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2   
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4.3  นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทรก์บักิจกรรมอนัเน่ืองจากอบุตัิภยัคลื่นยกัษส์นึามิถลม่ภาคใต ้
                           ท่ีประชมุรบัทราบ  นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทรก์บักิจกรรมอนัเน่ืองจากอบุตัิภยัคลื่น
ยกัษส์นึามิถลม่ภาคใต ้ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ    
  

      4.4  กรอบแนวทางการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
              ท่ีประชมุรบัทราบ กรอบแนวทางการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ซึง่
กองกิจการนกัศกึษาไดป้ระชมุหารือผูแ้ทนองคก์รนกัศกึษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการเลือก-
ตัง้ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2548 ผลสรุปท่ีกองกิจการนกัศกึษาจะประสานก ากบัใหเ้กิดขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศกึษา
ไดแ้ก่  กรอบแนวคิดการจดักิจกรรมของนกัศกึษาและลกัษณะกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  ดงัรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ    

 

วาระที ่ 5   เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
      5.1  เร่ืองค้างพิจารณา 

5.1.1  โครงการเรียนลว่งหนา้ (Advenced Placement Program) 
          มหาวิทยาลยัเสนอโครงการเรียนลว่งหนา้ (Advenced Placement Program)     เพ่ือเสนอคณะ- 

กรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่     พิจารณาการเชิญเขา้รว่มด าเนินกิจกรรมในโครงการน ารอ่ง    ”โครงการเรียน 
ลว่งหนา้” และพิจารณาการเชิญใหเ้ป็นเจา้ภาพรว่มในการจดัสมัมนาเพ่ือประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานของโครงการ 
ใหก้ลุม่เป้าหมายในภาคใตไ้ดร้บัทราบ  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

      

           มติท่ีประชมุ    ท่ีประชมุยงัไมไ่ดพิ้จารณาโครงการดงักลา่ว  และใหเ้สนอท่ีประชมุพิจารณาในการ 
ประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

      5.2  เร่ืองเสนอใหม่ 
5.2.1 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2548 เขตการศกึษา 

สรุาษฎรธ์านี 
          เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านีเสนอหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ หลกั- 

สตูรใหม ่ พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงั
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                  มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว  โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 

    1. หลกัการและเหตผุล  ระบใุหช้ดัเจนวา่แตล่ะหลกัสตูรมจีดุเนน้อย่างไร   และระบแุหลง่งาน/ 
สถานประกอบการท่ีรองรบัเมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้  
                              2. ปรชัญาของหลกัสตูร  ปรบัใหช้ดัเจนวา่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถ/ทกัษะทางดา้นใด 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและเหตผุล 
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                               3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  ตดัวตัถปุระสงคข์อ้ 3. ออก  เน่ืองจากเป็นวตัถปุระสงคใ์นการ
จดัตัง้องคก์รไมใ่ช่วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
                               4. อาจารยผ์ูส้อน  ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งในการระบช่ืุอ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ  วฒิุการ-
ศกึษา (ตรี-โท-เอก) และเป็นขอ้มลูปัจจบุนั   รวมทัง้รูปแบบการพิมพ ์ตามแนวทางการก าหนดหวัขอ้อาจารยผ์ูส้อนท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด    นอกจากนี ้ อาจารยท่ี์ตอ้งการเพ่ิมใหต้ดัปีงบประมาณ 2547  ออก 
                               5. หอ้งสมดุ  ใหร้ะบจุ านวนหนงัสือ ต  ารา วารสาร และเอกสารวิชาการ ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชานัน้ 
                               6. รายวิชาหวัขอ้พิเศษ  ใหแ้กจ้  านวนชั่วโมงในวงเลบ็ จาก “(x-x-x)”  เป็น  “(x-y-z)”  
                               7  หนา้ 14 รายวิชา 929-413 การพยากรณท์างธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์ แกจ้  านวนหน่วยกิต 
“(3-0-3)” เป็น “3(3-0-3)” 

                  8. หนา้ 16, 18   ขอ้ความ  “นอกจากวิชาต่าง ๆ เหลา่นีแ้ลว้  หลกัสตูรไดเ้ปิดกวา้งส าหรบัราย-
วิชาใหม ่ๆ  ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร”  ใหต้ดัออก 
                               9. แผนการศกึษา    

                      - วิชาเลือกมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ใหร้ะบชุั่วโมงในวงเลบ็ เป็น  “(x-y-z)” 
                      - วิชาชีพเลือก   รหสัวิชาระบเุป็น “xxx-xxx”   และแกช้ั่วโมงในวงเลบ็ จาก “(x-x-x-)”  เป็น  

“(x-y-z)”  
            - หนา้ 21  แกร้ายวิชา 929-102  เศรษฐศาสตรม์หภาค 1  เป็น  “929-203 เศรษฐศาสตร์
จลุภาค 2”   

                11. ค าอธิบายรายวิชา 
                                   1) ขอ้ 4.รายวิชาเทียบเท่า (Equivalent) หมายถงึรายวิชาท่ี…. ใหต้ดัออก  เน่ืองจากไมม่ีค  า 
ดงักลา่วในหลกัสตูร 
                       2) ใหเ้รียงตามรหสัรายวิชาจากนอ้ยไปหามาก  โดยไมต่อ้งแยกหมวดวิชา/กลุม่วิชา 
                            3) ค าอธิบายรายวิชาท่ีขึน้ตน้ดว้ยค าวา่  “ศกึษา”  และ  “การศกึษา”   ใหต้ดัออก 

                      4) หนา้ 42 รายวิชา 926-347 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจและการวิจยัตลาด   แกเ้ป็น   
“ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจและวิจยัตลาด”  และปรบัค าอธิบายรายวิชาใหเ้หมือนกบัสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ีมีรหสัวิชาเดียวกนั 

                      5) หนา้ 42 รายวิชา 929-204 เศรษฐศาสตรม์หาภาค 2  แกเ้ป็น “เศรษฐศาสตรจ์มหภาค 2” 
                                   6)  หนา้ 43 รายวิชา 929-312 เศรษฐมิติเบือ้งตน้   ค  าวา่  “รายวิชาบงัคบัผ่านก่อน”   แกเ้ป็น  
“รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน” 
                                      7)  หนา้ 48 รายวชิา 929-414 คณิตเศรษฐศาสตร ์2  ใหต้รวจสอบวา่มีรายวชิา 929-311 คณิต
เศรษฐศาสตร ์1   เป็น  รายวชิาบงัคบัเรยีนผา่นก่อนดว้ยหรอืไม่ 
                                   8) รายวิชาการฝึกงาน  การเขียนจ านวนชั่วโมงในวงเลบ็ยงัไมส่อดคลอ้งตามท่ีระเบียบฯ วา่
ดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ก าหนด  จงึเหน็ควรใหก้ าหนดเป็นจ านวนชั่วโมงการฝึกงานแทนการก าหนด
เป็นจ านวนหน่วยกิต     
                              12. ภาคผนวก   ใหร้ะบแุนบทา้ยหลกัสตูรดงันี ้
                                    ภาคผนวก 1 
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                        - สว่นท่ี 1 สรุปหลกัการและเหตผุล ปรชัญาของหลกัสตูร และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
                        - สว่นท่ี 2 ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคห์ลกัสตูรกบัรายวิชาและค าอธิบาย เพ่ิมเติม 
                                    ภาคผนวก 2  เปรียบเทียบความเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุกบัการด าเนินการของ
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
                                    ภาคผนวก 3  ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   
                              13. ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัสตูรในภาพรวมและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  เช่น  

                             - ค าวา่ “มนษุยศ์าสตร”์ แกเ้ป็น “มนษุยศาสตร ์
                               - ค าวา่  “กฎหมาย”    “กฏหาย”   เป็น   “กฎหมาย” 
                        - ค าวา่  “ชั่วโมงบรรยาย”   แกเ้ป็น  “ชั่วโมงภาคทฤษฎี” 
                               - ค าวา่  “ชั่วโมงปฏิบตัิการ”  แกเ้ป็น  “ชั่วโมงภาคปฏิบตัิ”   
                               - ค าวา่  “Special Topic”  แกเ้ป็น “Special Topics” 

                        - ค าวา่  “Special Problem”  แกเ้ป็น  “Special Problems” 
          ฯลฯ 
 

 5.2.2 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2548  เขตการศกึษา 
สรุาษฎรธ์านี 

          เขตการศกึษาสรุาษฎรธ์านีเสนอหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  หลกัสตูร- 
สตูรใหม ่ พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา  ดงั
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

                  มตทิีป่ระชุม   เห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว  โดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารหลกัสตูรก่อนเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาตอ่ไป 
                              1. หลกัการและเหตผุล   ระบใุหช้ดัเจนวา่แตล่ะหลกัสตูรมีจดุเนน้อย่างไร    และระบแุหลง่งาน/
สถานประกอบการท่ีรองรบัเมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้  
                              2. ปรชัญาของหลกัสตูร  ปรบัใหช้ดัเจนวา่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถ/ทกัษะทางดา้นใด 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและเหตผุล 
                              3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  ตดัวตัถปุระสงคข์อ้ 3. ออก  เน่ืองจากเป็นวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้
องคก์รไมใ่ช่วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
                              4. อาจารยผ์ูส้อน   ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งในการระบช่ืุอ-สกลุ   ต  าแหน่งทางวิชาการ  วฒิุการ-
ศกึษา (ตรี-โท-เอก)  และเป็นขอ้มลูปัจจบุนั    รวมทัง้รูปแบบการพิมพ ์ตามแนวทางการก าหนดหวัขอ้อาจารยผ์ูส้อนท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด   นอกจากนี ้ อาจารยท่ี์ตอ้งการเพ่ิมใหต้ดัปีงบประมาณ 2547  ออก 
                              5. หอ้งสมดุ  ใหร้ะบจุ านวนหนงัสือ ต ารา วารสาร และเอกสารวิชาการ ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชานัน้ 
                              6. รายวิชาหวัขอ้พิเศษ  ใหแ้กจ้  านวนชั่วโมงในวงเลบ็ จาก “(x-x-x)”  เป็น  “(x-y-z)”  
                              7. หนา้ 16, 18  ขอ้ความ  “นอกจากวิชาตา่ง ๆ เหลา่นีแ้ลว้  หลกัสตูรไดเ้ปิดกวา้งส าหรบัรายวิชา
ใหม ่ๆ  ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร”  ใหต้ดัออก 



 7 

                              8. รายวิชาการฝึกงาน   การเขียนจ านวนชั่วโมงในวงเลบ็ยงัไมส่อดคลอ้งตามท่ีระเบียบฯ วา่ดว้ย
การศกึษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ก าหนด  จงึเห็นควรใหก้ าหนดเป็นจ านวนชั่วโมงการฝึกงานแทนการก าหนดเป็น
จ านวนหน่วยกิต     
                              9. แผนการศกึษา    

                     - วิชาเลือกมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ใหร้ะบชุั่วโมงในวงเลบ็ เป็น  “(x-y-z)” 
                     - วิชาชีพเลือก   รหสัวิชาระบเุป็น “xxx-xxx”   และแกช้ั่วโมงในวงเลบ็ จาก “(x-x-x-)”  เป็น  

“(x-y-z)”  
                            10. ค าอธิบายรายวิชา 
                                   - ขอ้ 4.รายวิชาเทียบเท่า (Equivalent)  หมายถงึรายวิชาท่ี…. ใหต้ดัออก    เน่ืองจากไมม่ีค  า
ดงักลา่วในหลกัสตูร 
                       - ใหเ้รียงตามรหสัรายวิชาจากนอ้ยไปหามาก  โดยไมต่อ้งแยกหมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
                            - ค าอธิบายรายวิชาท่ีขึน้ตน้ดว้ยค าวา่  “ศกึษา”  และ  “การศกึษา”   ใหต้ดัออก 
                            11.  ภาคผนวก   ใหร้ะบแุนบทา้ยหลกัสตูรดงันี ้
                                   ภาคผนวก 1 
                       - สว่นท่ี 1 สรุปหลกัการและเหตผุล ปรชัญาของหลกัสตูร และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
                       - สว่นท่ี 2 ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคห์ลกัสตูรกบัรายวิชาและค าอธิบาย เพ่ิมเติม 
                                   ภาคผนวก 2  เปรียบเทียบความเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุกบัการด าเนินการของ
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
                                   ภาคผนวก 3  ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   
                             12. ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัสตูรในภาพรวมและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  เช่น  

                            - ค าวา่ “มนษุยศ์าสตร”์ แกเ้ป็น “มนษุยศาสตร ์
                           - ค าวา่  “กฎหมาย”    “กฏหาย”   เป็น   “กฎหมาย” 
                       - ค าวา่  “ชั่วโมงบรรยาย”   แกเ้ป็น  “ชั่วโมงภาคทฤษฎี” 
                              - ค าวา่  “ชั่วโมงปฏิบตัิการ”  แกเ้ป็น  “ชั่วโมงภาคปฏิบตัิ”   
                              - ค าวา่  “Special Topic”  แกเ้ป็น “Special Topics” 

                       - ค าวา่  “Special Problem”  แกเ้ป็น  “Special Problems” 
                       - รายวิชา 902-144 ศลิปการป้องกนัตวั  หรือศิลปะการป้องกนัตวั 
                       - รายวิชา 902-341 นวดแผนไทย  หรือ การนวดแผนไทย 
      ฯลฯ 
 
 

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ตรวจสอบ  และแกไ้ขช่ือรายวิชา  ใหถ้กูตอ้งตรงกนัทกุท่ีท่ีปรากฏ  เช่น   
 - รายวิชา 902-144 ศิลปการปอ้งกนัตวั  หรือศิลปะการป้องกนัตวั 
 - รายวิชา 902-341 นวดแผนไทย  หรือ การนวดแผนไทย 
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      5.2.2  การปรบัปรุงรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
               คณะวิทยาศาสตรข์อปรบัปรุงรายวิชาเลือกเสรี  จ านวน  2 รายวิชา  ตัง้แตภ่าคฤดรูอ้น  ปีการ- 

ศกึษา  2547  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ  ดงันี ้
                                   1) รายวิชา 322-105 คณิตศาสตรส์  าหรบัเศรษฐศาสตร ์1  (Mathematics for Economics I)   
จ านวน  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
                2) รายวิชา 322-106 คณิตศาสตรส์  าหรบัเศรษฐศาสตร ์2 (Mathematics for Economics II)   
จ านวน  3(3-0-6) หน่วยกิต 
  

                มติท่ีประชมุ     เหน็ชอบโดยใหแ้กไ้ขรายละเอียดในเอกสารก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบตอ่ไป ดงันี ้
                1. หนา้แรก ตดัรหสัรายวิชา “322-105”  หนา้ช่ือรายวิชา (ภาษาองักฤษ) ในรายวิชา 322-105 
คณิตศาสตรส์  าหรบัเศรษฐศาสตร ์ 1  ออก 
                 2. หนา้แรก   ขอ้ 3.2  แกไ้ขขอ้ความใหถ้กูตอ้ง เป็น   “จดัสอนใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรเศรษฐ-
ศาสตรบณัฑิต” ทัง้ 2 รายวิชา 
                 3. หนา้ 2 ขอ้ 4 ตดัขอ้ความ “มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์หาดใหญ่”  ออก   ทัง้ 2 รายวิชา 
                 4. หนา้ 2 ขอ้ 5   แกไ้ขขอ้ความใหถ้กูตอ้งเป็น   “เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกั-
สตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต”  ทัง้  2 รายวิชา 
                 5. หนา้ 2 ขอ้ 6  ตดัขอ้ความ  “322-105 คณิตศาสตรส์  าหรบัเศรษฐศาสตร ์1 (Mathematics 
for Economics I)” ในรายวิชา 322-105 คณิตศาสตรส์  าหรบัเศรษฐศาสตร ์1 และตดัขอ้ความ “322-106 คณิตศาสตร-์
ส าหรบัเศรษฐศาสตร ์2 (Mathematics for Economics II)”   ในรายวิชา 322-105 คณิตศาสตรส์  าหรบัเศรษฐศาสตร ์2    
ทัง้นี ้ตารางแสดงการปรบัปรุงใหร้ะบเุฉพาะประเดน็ท่ีปรบัปรุงเท่านัน้ 
                 6. หนา้ 2 แกไ้ขการเขียนค าอธิบายรายวิชา (ภาษาองักฤษ) ทัง้ 2 รายวิชา โดยใหห้ยดุวลีดว้ย
เครื่องหมายมหพัภาค (full stop) 
  

      5.2.3  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษในหลกัสตูรควบคูก่บัค  าอธิบายวิชาภาษาไทย 
                มหาวิทยาลยัเสนอใหม้ีการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษในหลกัสตูรควบคูก่บัค  า- 

อธิบายรายวิชาภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นการศกึษาตอ่ในหลกัสตูรนานาชาติ/ตา่งประเทศ การสมคัรงาน  และการ
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร รวมทัง้เพ่ือรองรบัความเป็นมหาวิทยาลยันานาชาติ  เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พิจารณา   ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ          
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                        มติท่ีประชมุ     เห็นชอบในหลกัการใหม้ีการก าหนดการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ
ในหลกัสตูรควบคูก่บัค  าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยใหม้หาวิทยาลยัแจง้รายละเอียดท่ีใหค้ณะด าเนินการไปยงัคณะ
เพ่ือจดัสง่ใหม้หาวิทยาลยัตอ่ไป     

 

             5.2.4  การระบเุกณฑส์ าหรบันกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีนภาคการศกึษาฤดรูอ้น  

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์น าเสนอเรื่องการระบเุกณฑ ์
ส าหรบันกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาฤดรูอ้น    เพ่ือคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ่   พิจารณา  
ความเหมาะสมของการก าหนดเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาฤดรูอ้น วา่ตอ้งไดร้บั W หรือ E มาก่อน   ดงั-
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

 
                        มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบใหก้ าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาฤดรูอ้นตาม
หลกัการเดิมท่ีก าหนดไว ้   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาฤดรูอ้น   ใหค้ณะเสนอขอ้มลู
ไปยงัมหาวิทยาลยัเพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป    และใหง้านทะเบียนกลางรวบรวมขอ้มลู/ปัญหาในเรื่อง
ดงักลา่ว  
เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขตอ่ไป    รวมทัง้ขอความรว่มมืออาจารยท่ี์ปรกึษาใหด้แูลนักศกึษาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน
อย่างใกลชิ้ดย่ิงขึน้   ซึง่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแกปั้ญหาดงักลา่ว 
 

วาระที ่ 6   เร่ืองอืน่ ๆ 
                   ท่ีประชมุไดส้อบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัการด าเนินการเรื่อง    การคิดภาระงานดา้นการเรียนการสอน
ระบบ  Block  และการคิดภาระงานอาจารยท่ี์ปรกึษา  รวมทัง้ปรารภเรื่องการรบันกัศกึษาในเชิงรุก  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
        6.1  การคิดภาระงานดา้นการเรียนการสอนระบบ Block  
   ตามท่ีคณะแพทยศาสตร ์ไดน้  าเสนอเรื่อง  การคิดภาระงานดา้นการเรียนการสอนระบบ Block  ซึง่
คณะแพทยศาสตรไ์ดน้  าเสนอในคราวประชมุครัง้ท่ี 7/2547 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2547  และท่ีประชมุขอใหค้ณะตา่ง ๆ 
รบัไปพิจารณาวา่ จะก าหนดภาระงานตามขอ้ 1.4 Facilitator (กลุม่ภาษาองักฤษ)  ขอ้ 1.6 การคมุ Case study  และ
ภาระงานอื่น ๆ  ในขอ้ 2.3 การตรวจรายงาน ขอ้ 2.4 การตรวจขอ้สอบทกุชนิด (ยกเวน้ MCQ) วา่เป็นภาระงาน
เพ่ิมเติมจากภาระงานสอนหรือไม ่ ซึง่ประธานแจง้วา่  คณะไดเ้สนอความเห็นมายงัมหาวิทยาลยัแตย่งัไมค่รบทกุคณะ    
จงึใหค้ณะเสนอความเห็นตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัประเดน็ขา้งตน้  
 

               มติท่ีประชมุ   เห็นชอบใหเ้สนอคณะกรรมการพิจารณา Load Unit พิจารณาก าหนดภาระงาน
เพ่ิมเติมในเรื่องของการเป็น Facilitator (กลุม่ภาษาองักฤษ)   และการคมุ  Case study    สว่นการตรวจรายงาน และ
การตรวจขอ้สอบทกุชนิด (ยกเวน้ MCQ) ใหเ้สนอคณะกรรมการพิจารณา Load Unit  พิจารณวา่เรื่องดงักลา่วได้
ก าหนดภาระงานรวมไวใ้นภาระงานสอนปกติแลว้หรือไม ่  หากยงัไมก่ าหนด ขอใหพิ้จารณาก าหนดเป็นภาระงาน
เพ่ิมเติมดว้ย รวมทัง้ใหส้อบถามคณะกรรมการพิจารณา  Load Unit   ถงึผลการพิจารณาในสว่นของการคิดภาระงาน
ท่ีเก่ียวกบัการสรา้ง  scenario  ใหม ่พรอ้ม guideline และการปรบั scenario และ guideline วา่เป็นเช่นไร  
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         6.2  การคิดภาระงานอาจารยท่ี์ปรกึษา 
                            ตามท่ีคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2547 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 
2547  ไดพิ้จารณาการคิดภาระงานอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้  เห็นชอบใหท้บทวนภาระงานอาจารยท่ี์ปรกึษานกัศกึษา ซึง่
ก าหนดไวเ้ท่ากบั 0.222 เสียใหม ่ เน่ืองจากไมไ่ดก้ าหนดจ านวนนกัศกึษาไวว้า่มีเท่าใด      ซึง่ในความเป็นจริงอาจารย์
ท่ีปรกึษาแตล่ะคน  รบัผิดชอบดแูลนกัศกึษาในจ านวนไมเ่ท่ากนั  แนวทางท่ีเหมาะสม คือ การก าหนดจ านวนนกัศกึษา
ตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาไว ้10-12 คน  และใหภ้าระงานเท่ากบั 0.222  เท่าเดิม  แตห่ากอาจารยท์่านใดมีจ านวนนกัศกึษา
ท่ีตอ้งดแูลใหค้  าปรกึษามากกว่านี ้ก็ใหก้ าหนดตามสดัสว่น  รวมทัง้การจดัใหม้ีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรกึษา และการแกปั้ญหาของนกัศกึษา   ทัง้นี ้มอบหมายใหแ้ตล่ะคณะรบัไปพิจารณา  แลว้เสนอ
คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาตอ่ไป  ซึง่ประธานแจง้วา่ ขณะนีค้ณะแจง้ผลการพิจารณายงัไมค่รบถว้น 
 
 
 

                มติท่ีประชมุ   เหน็ชอบใหป้ระมวลความเห็นอีกครัง้  โดยขอใหค้ณะพิจารณาวา่ตอ้งการใหม้ีภาพ
เป็นอย่างไรที่สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาและวิชาชีพ 
      

                    6.3  การรบันกัศกึษาเชิงรุก 
   ท่ีประชมุไดป้รารภและมีความห่วงใยเก่ียวกบัการรบันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัว่า   ขณะนีม้ีมหา-
วิทยาลยัจากสว่นกลางเขา้มาคดัเลือกนกัเรียนเก่งจากโรงเรียนในภาคใตเ้พ่ือเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยั      หากมหา-
วิทยาลยัไมม่ีมาตรการหรือกลยทุธเ์ชิงรุกในการด าเนินการรบันกัศกึษาโดยเฉพาะการประชาสมัพนัธ ์  จะท าใหไ้มไ่ด้
นกัศกึษาท่ีเก่งเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั          จงึเห็นควรใหม้ีการประชมุรว่มกนัระหวา่งฝ่ายการรบันกัศกึษากบัฝ่าย
วิชาการ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาก าหนดมาตรการและกลยทุธเ์ชิงรุกในการด าเนินการตอ่ไป 
 
เลิกประชุมเวลา   16.40 น. 
 
 

                       อไุรรชัต ์ กาเทพ             สนีินาฏ   บญุช่วย 

  (นางอไุรรชัต ์ กาเทพ)      (นางสาวสินีนาฏ   บญุช่วย)    
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